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Samenvatting

Deze bijdrage handelt over een evaluatie-

studie naar de impact van de Wet Educatie en

Beroepsonderwijs (WEB) op kwaliteitsaspec-

ten van aanbod en examens in het beroeps-

onderwijs en volwasseneneducatie (BVE).

Als criterium voor kwaliteit is gekozen voor

attractiviteit van beroepsonderwijs: de mate

waarin de BVE erin slaagt om deelnemers te

motiveren voor en voor te bereiden op een

leven lang leren, gericht op het verkrijgen en

behouden van werk. Interne en externe con-

sistentie van opleidingsprogramma’s worden

gehanteerd als intermediaire criteria.

De relatie tussen wetgeving en primair onder-

wijsleerproces verloopt trapsgewijs: proces-

sen op institutioneel niveau en op organisa-

tieniveau hebben een eigenstandige invloed.

Aan de hand van twee aspecten wordt de 

relatie tussen wetgeving en attractiviteit geïl-

lustreerd: de inrichting van examinering en

toetsing en van de beroepspraktijkvorming.

Geconcludeerd wordt dat de sector “onder-

weg” is, maar dat de actuele kwaliteit nog veel

te wensen overlaat. Meer wettelijke voor-

schriften zijn waarschijnlijk contraproductief:

uitdagend onderwijsbeleid zal vooral moeten

bestaan uit globale voorschriften en een con-

tinue dialoog tussen uitvoerders en beleids-

matige en institutionele belanghebbenden.

Inleiding

Het voorliggende artikel is gebaseerd op het
onderzoek ten behoeve van het derde evalu-
atiethema, zoals geformuleerd door de Stuur-
groep Evaluatie WEB. De auteurs zijn door
de stuurgroep gevraagd om de impact van de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs 1996
(WEB) te onderzoeken op “kwaliteit en ni-
veau van aanbod en examens in het beroeps-
onderwijs en de volwasseneneducatie”. Bij
de opzet en uitvoering van dit onderzoek is
kwaliteit vooral opgevat als kwaliteit van

input: op welke wijze wordt in het BVE-
systeem kwaliteit van aanbod en examens 
georganiseerd? Hoe zorgen de verschillende
actoren in het systeem ervoor, dat de vraag
naar kwalificaties en competenties met kwa-
liteit wordt beantwoord? Deze inperking is
mede het gevolg van de thema-indeling, ge-
hanteerd door de Stuurgroep Evaluatie WEB.
Voor een uitvoerige toelichting wordt verwe-
zen naar het onderzoeksrapport (Nieuwen-
huis, Van Berkel, Jellema, & Mulder, 2001).

1 Attractiviteit als kwaliteit 
van beroepsonderwijs

De WEB is de resultante van tenminste 20
jaar debat over de inrichting van het beroeps-
onderwijs en de volwasseneneducatie (BVE)
in Nederland. Opeenvolgende ministers heb-
ben getracht een coherente en transparante
onderwijssector te ontwikkelen, die adequaat
kan voorzien in de vraag naar kwalificaties,
gericht op participatie in werk en maatschap-
pij. 

De WEB gaat ervan uit dat het onderwijs
in de BVE-sector dienstbaar behoort te zijn
aan maatschappelijke behoeften die buiten de
instellingen zijn geformuleerd. Daarom vor-
men de instellingsexterne behoeften de 
kwaliteitseisen. In die zin staat onderwijs-
kwaliteit in de memorie van toelichting ook
omschreven: onder kwaliteit in het kader van
de BVE wordt verstaan het optimaal, onder
toetsing aan professionele standaarden, door
de instelling voldoen aan door de deelne-
mers, het afnemend veld, het vervolgonder-
wijs en de gemeentelijke en de rijksoverheid
geformuleerde onderwijs- en vormingsbe-
hoeften (zie De Vries & McDaniel, 1995).

In de WEB, en in de toelichting, wordt
verder niet in geoperationaliseerde termen
omschreven wat precies onder onderwijs-
kwaliteit moet worden verstaan. Dat is ook
niet zo verwonderlijk, omdat er geen unifor-
me definitie van onderwijskwaliteit bestaat.

Tussen voorschrift en autonomie: het organiseren
van attractief beroepsonderwijs

L. Nieuwenhuis, R. Mulder, M. Jellema en H. van Berkel
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Iedere belanghebbende partij zet zijn eigen
bril op om naar het onderwijs te kijken. Zij
stellen eigen eisen aan onderwijs, afhankelijk
van eigen verwachtingen en doelen. Daarom
kan men kwaliteit slechts in zeer algemene
zin definiëren. De kwaliteit van onderwijs is
de mate waarin het voldoet aan de verwach-
tingen of doelen. In de economische context
van het beroepsonderwijs zijn in dat verband,
naast de overheid, tenminste drie partijen
aanwijsbaar die elk hun eigen perceptie heb-
ben van onderwijskwaliteit: de beoordeling
van de kwaliteit is afhankelijk van de ge-
bruikscontext van waaruit het oordeel plaats-
vindt. Beroepskeuzeprocessen van toekom-
stige deelnemers (de sociale vraag) en de
articulatie- en toewijzingsprocessen op de ar-
beidsmarkt (de economische vraag) vormen
een ander denkkader dan de onderwijsorgani-
satie (het onderwijsaanbod).

In de agenda BVE (1999) formuleert de
minister van OCenW zijn visie op de kwali-
teit van de BVE als volgt: “Kwaliteit heeft
betrekking op wat deelnemers leren en op
hoe deelnemers leren. Jongeren en volwasse-
nen moeten kennis, vaardigheden, inzichten
en attitudes leren die ‘er toe doen’ met het
oog op persoonlijk, maatschappelijk en be-
roepsmatig functioneren. (…) Kwaliteit is
daarnaast dat het leren doelmatig is, plaats-
vindt in een aantrekkelijke en uitdagende
leeromgeving, op een wijze die is toegesne-
den op de maat van de deelnemer”. 

Kwaliteit moet worden afgelezen aan de
mate waarin het onderwijs doeltreffendheid
en doelmatigheid realiseert, gezien de varië-
teit aan doelgroepen waarvoor de BVE is in-
gericht. Kwaliteit moet blijken in processen
van binnen- én buitenschools leren. Met het
oog op de beleidsdoelstelling een leven lang
leren kan hieraan nog een belangrijk element
worden toegevoegd. ‘Employability’ blijkt in
belangrijke mate bepaald te worden door de
ervaringen met leren in het initiële traject.
Mensen met mislukte primaire trajecten blij-
ken minder schoolbaar in hun verdere leven.
Daarom is het van belang om de realisatie
van attractiviteit toe te voegen aan de kwali-
teitscriteria. Attractiviteit betreft de mate
waarin de BVE erin slaagt om jongeren en
volwassenen te motiveren voor, en voor te
bereiden op een leven lang leren en om keu-

zes te stimuleren in de richting van maat-
schappelijk/economisch wenselijke beroeps-
domeinen (Geurts & Van Oosterom, 2000;
zie ook Mertens’ betoog voor “Beroepson-
derwijs zonder beroepen” uit 1998). Attracti-
viteit heeft betrekking op het leerproces en de
leeromgeving, de organisatie van terugkeer-
mogelijkheden (denk aan opvang voortijdig
schoolverlaten) en de ervaren relevantie van
inhouden (gekoppeld aan maatschappelijke
probleemvelden en jeugdcultuur; zie bijv.
Mulder & Van Wensveen, 2000a).

Doeltreffendheid, doelmatigheid en at-
tractiviteit zijn de drie hoofdcriteria om de
kwaliteit van onderwijsaanbod en –afsluiting
te beoordelen. In ons onderzoek naar (waar-
genomen) kwaliteit van opleidingsaanbod 
en examens beperken we ons in belangrijke
mate tot attractiviteit als kwaliteitscriterium.
Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn on-
derwerp van onderzoek in evaluatiethema 4
(Van der Velden, 2001), dat zich richt op het
intern en extern rendement van de BVE. At-
tractiviteit is nauw verbonden met deze twee
kwaliteitscriteria (attractief beroepsonder-
wijs bevordert deelname en bereidheid tot
leven lang leren), maar deze redenering ver-
loopt vooral via programmakenmerken. Dat
leidt tot een tweetal intermediaire kwaliteits-
criteria, die vooral aan programmakenmer-
ken refereren: externe en interne consistentie.
• Externe consistentie: de doelstellingen

van de wet zijn gericht op kennis en in-
zicht met het oog op het opleiden van
mensen voor leren en werken. Daartoe
dienen specifieke kennis en vaardigheden
te worden verworven. De kwalificaties en
competenties die verworven dienen te
worden, vormen de output van het onder-
wijsmodel, neergelegd in de vorm van
eindtermen. De arbeidsmarktgerelateerde
vraag naar kwalificaties en competenties
wordt eveneens meegenomen in de for-
mulering van de eindtermen. In Figuur 1
worden de veronderstelde relaties tussen
de input van het onderwijs, in de vorm van
de kwalificatiestructuur, de effecten daar-
van op het primaire proces (in de onder-
wijsinstellingen) en de uiteindelijke op-
brengst van het systeem in de vorm van
verworven kwalificaties en competenties
schematisch weergegeven.
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Externe consistentie als intermediair kwa-
liteitscriterium heeft betrekking op de
mate waarin de relatie tussen input, 
‘throughput’ en output (voor de deelne-
mers) inzichtelijk is. Bij een hoge mate
van externe consistentie wordt veronder-
steld dat het waargenomen (sociaal-
economisch) nut van onderwijsinspan-
ningen voor de deelnemer transparant is,
waardoor de bereidheid tot inspanningen
toeneemt. Een hoge mate van externe con-
sistentie vergroot de attractiviteit van het
onderwijsaanbod. Door onderwijskundige
en organisatorische vormgeving kunnen
onderwijsinstellingen grote invloed heb-
ben op de ervaren externe consistentie.

• Interne consistentie: naast externe consis-
tentie worden onderwijstrajecten geken-
merkt door interne consistentie. In onze
studie vatten wij het primaire proces op
als bestaande uit drie gelijkwaardige ele-
menten: theorieaanbod, praktijkcontext en
toetsings- en afsluitingsprocedures. Die
staan dan ook centraal: als deze drie ele-
menten niet consistent zijn vormgegeven,
is het realiseren van de beoogde kwaliteit
in termen van attractiviteit lastig, zoniet
onmogelijk. Ten aanzien van het primaire
proces wordt gesteld dat theorie, praktijk
en toetsvormen logisch op elkaar moeten
aansluiten.

De veronderstelling is dat, als onderwijsin-
stellingen erin slagen om intern en extern
consistente leertrajecten vorm te geven, daar-
mee aan de belangrijkste voorwaarde is 
voldaan om voor deelnemers attractief onder-
wijs te verzorgen. Interne en externe consis-
tentie worden aldus beschouwd als voorspel-
lers van attractiviteit. Deze veronderstelling
kon in de looptijd van dit evaluatieonderzoek
niet empirisch worden getoetst via onderzoek
bij deelnemers; daarom is op alle drie de cri-

teria materiaal verzameld op uitvoerings- en
organisatieniveau, via het interviewen van
docenten, ontwikkelingsteams en schoollei-
ders.

2 Het organiseren van kwaliteit

De WEB als wettelijk kader spreekt zich
vooral uit over de institutionele en organisa-
torische condities waarbinnen het primaire
proces moet worden vormgegeven. Bij de
evaluatie van de WEB zal dus rekening ge-
houden moeten worden met de gelaagdheid
van bestuurlijke processen: de WEB richt
zich in eerste instantie op het mesoniveau van
onderwijsinstellingen en institutionele instru-
menten zoals de kwalificatiestructuur. De
kwaliteit van het aanbod en de afsluiting be-
treft echter een vraagstelling op microniveau
(zie De Bock, In ’t Veld, e.a. 1996). In Figuur
2 is die gelaagdheid van de doel-middel re-
deneringen in de WEB weergegeven. De
WEB richt zich op de buitenste schillen van
het model, maar pretendeert de kwaliteit van
het primaire proces te bewerkstelligen. Bij de
uitwerking van het onderzoek is met die ge-
laagdheid rekening gehouden.

Van belang is het onderscheid tussen in-
stituties en organisaties dat o.a. Edquist en
Johnson (1997) maken. Instituties kunnen
worden gedefinieerd als de set gezamenlijke
gewoontes, impliciete en expliciete afspra-
ken, regels en wetten, waarop de relaties en
interacties tussen individuen en groepen bin-
nen een systeem zijn gebouwd. Instituties
hebben onder meer als functie informatie-
voorziening, reductie van onzekerheden,
conflictregulatie en beloningssystematieken.
Organisaties daarentegen zijn de concrete
groepen actoren met een taakstelling en doel-
stelling.

Figuur 1. Relaties tussen input, ‘throughput’ en output. In Figuur 1 in de bijdrage van Brandsma in dit num-

mer, is deze relatie ook weergegeven, maar dan omgeven door de actoren uit het omringende krachtenveld.

Voor een definitie van externe consistentie is dit institutionele kader niet noodzakelijk.
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Een sociaal-economisch systeem kan worden
beschouwd als de wisselwerking tussen insti-
tuties en organisaties; dat geldt mutatis mu-
tandis voor het BVE-systeem. Elk land en
elke economische sector heeft in de loop der
jaren zijn eigen set instituties en organisaties
opgebouwd. Voor het beroepsonderwijs heb-
ben de overheid, de sociale partners en de on-
derwijsinstellingen een institutionele set-up
ontwikkeld, die diep wortelt in sociale, cultu-
rele en economische patronen. Daardoor is
het systeem voor beroepsonderwijs lastig te
veranderen: instituties vormen soms obsta-
kels voor vernieuwing, omdat niet alleen on-
derwijstechnische argumenten een rol spelen
maar ook sociaal-economische tradities. On-
derwijstechnische argumenten moeten com-
patibel zijn met de institutionele set-up, om
gehoor te vinden. Voorbeelden van instituties
in het beroepsonderwijs zijn de arbeidswet,
de scholingsfondsen, CAO-afspraken, erken-
de leertrajecten, de verhouding tussen kwali-
ficaties en beloning, beroepsidentiteit en
scholingstradities.

Wetgeving als deel van de institutionele
set-up, is in complexe systeemveranderingen
vaker de ‘finishing touch’ dan de impuls voor
verandering: wetgeving is meer descriptief
dan prescriptief. Innovatie van het beroeps-
onderwijs bij wet afdwingen is in die visie
weinig kansrijk (zie verder Edquist & Johnson,
1997). Voor de evaluatie van de WEB is dat
een belangrijk inzicht. De evaluatie betreft
dan vragen als: Reguleert de wet de uitzon-
deringssituaties op een aanvaardbare wijze?
Beschrijft de wet de uitvoeringspraktijk 
adequaat en voldoende? Lokt de wet geen
ongewenste regulering op intermediaire ni-
veaus uit? De Heer (1999) laat zien dat de de-
regulering in de wet dergelijke ongewenste
gevolgen helaas wel heeft. Ten aanzien van
diverse aspecten, waaronder de examinering,
wordt de regelvrijheid die de WEB biedt door
intermediaire organisaties, aangegrepen om
nieuwe en vaak ondoorzichtige regelgeving
te ontwerpen en aan de uitvoerende organisa-
ties op te leggen.

De evaluatievragen van de stuurgroep be-

Figuur 2. Evaluatiemodel: de WEB en de kwaliteit van het onderwijs.
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treffen het mesoniveau: in hoeverre faciliteert
de WEB de onderwijsinstellingen om maat-
regelen te treffen die de kwaliteit van aanbod
en examens ten goede komen en in hoeverre
dragen institutionele instrumenten en inter-
mediaire organisaties daaraan bij? 

Het is de taak van de onderwijsinstelling
om voor het primaire proces optimale con-
dities te organiseren, in samenwerking met
bedrijven en andere instellingen die praktijk-
leersituaties aanbieden. Rondom deze on-
derwijsorganisatie formeert de WEB een in-
stitutioneel kader waarin op hoofdzaken
legitimering en validering worden geregeld.
Voor dit institutioneel kader is een aantal spe-
cifieke instrumenten en intermediaire organi-
saties in het leven geroepen. Zo is voor de
productdefinitie het instrument Kwalificatie-
structuur ontworpen, waarvan het onderhoud
is toebedeeld aan de landelijke organen be-
roepsonderwijs (LOB’s). Voor de toetsing en
afsluiting is het instrument Externe Legitime-
ring ontworpen, waarvoor specifieke exa-
meninstellingen zijn ontstaan. Instrumenten
en procedures voor de kwaliteitszorg in de in-
stellingen worden getoetst door de Onder-
wijsinspectie (hoewel er nog discussie over
is, tot in welk detail de bevoegdheid van de
inspectie gaat). Tot slot is ook rond de kwali-
teit van beroepspraktijkvormingsplaatsen een
instrumentarium van kwaliteitsbeoordeling
ontworpen, waarvoor de LOB’s ook de ver-
antwoordelijkheid dragen.

Figuur 2 helpt de relaties tussen wetge-
ving, institutionele instrumenten en organisa-
ties enerzijds en de leerprocessen, georgani-
seerd door de instellingen anderzijds, in kaart
te brengen en te begrijpen. Het maakt helder
dat de route van WEB naar primaire beroeps-
opleidende processen trapsgewijs en gefa-
seerd verloopt, waarbij allerlei “storende”
processen een rol kunnen spelen. De consta-
tering dat de kwaliteit van het primaire 
proces niet optimaal is, is daarom niet recht-
streeks te herleiden tot “fouten” in de wetge-
ving. Met behulp van het model kan die
rechtstreekse relatie worden gerelativeerd:
ten eerste door aan te geven dat wetgeving
meer beschrijft dan voorschrijft, ten tweede
door aan te geven dat de wet kaders en keu-
zevrijheid biedt, die op institutioneel niveau
leiden tot een variatie aan keuzes (per sector,

per branche, per opleidingsniveau), resulte-
rend in afspraken en regelgeving, die op zich
weer keuzevrijheid biedt aan uitvoerende or-
ganisaties om hun (kwaliteits)beleid in te
richten.

3 Illustraties op basis van evaluatie-
gegevens

De veronderstelling is dat er in de WEB (of
de uitwerking ervan binnen het institutionele
kader) drie tendensen zitten die leiden tot in-
terne en externe inconsistenties en (mede
daardoor) tot afname van attractiviteit van het
primaire leerproces. Die drie tendensen zijn:
• Partialisering van productdefinities: Het

krachtenveld rond de kwalificatiestructuur
leidt ertoe dat er steeds meer kwalificaties
(= opleidingstrajecten) worden gedefi-
nieerd en gedetailleerd beschreven, in te-
genstelling tot het beleidsdoel transpa-
rantie. Dit leidt tot grote aantallen smalle
opleidingstrajecten (zie bijv. Smulders &
Van Wechem, 2000).

• Verticalisering van de schoolorganisatie:
door schaalvergroting ontstaan meerdere
bestuurslagen binnen de ROC’s, met veel-
al een hiërarchische managementfilosofie
(zie Van de Krogt & Meijers, 1998) en een
eigenstandige neiging tot regelgeving (De
Heer, 1999).

• Traditionele vormgeving van toetsing en
examinering (zie diverse inspectierappor-
tages). Dit werpt zijn schaduw vooruit op
het type leerproces dat docenten (en ook
deelnemers!) entameren.

Lazonder (1998), Geerligs (1999) en Pierik
(2000) hebben delen van deze vraagstelling
onderzocht binnen het landbouwonderwijs.
Vooral Pierik komt tot een weinig rooskleu-
rig beeld van de stimulansen die uitgaan van
het wettelijk en institutioneel kader voor de
ontwikkeling van attractief beroepsonder-
wijs. Docenten kunnen maar moeizaam het
“nieuwe beroepsonderwijs” vormgeven met
behulp van de aanwijzingen uit deze kaders. 

In ons deelonderzoek is een wat breder en
generieker beeld van die problematiek ge-
schetst op basis van ervaringen van onder-
wijsteams en docenten bij het ontwikkelen
van beroepsopleidingen. Voor het beantwoor-
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den van de evaluatievragen is, na een uit-
gebreide literatuur- en documentanalyse, de
dataverzameling stapsgewijs opgebouwd:
van (1) wettelijke kader (interviews bij in-
spectie en CITO), via (2) institutioneel kader
(interviews bij examen-instellingen), en (3)
organisatorisch kader (interviews op instel-
lingsniveau over regelgeving en  professiona-
lisering) naar (4) primair proces (interviews
op opleidingsniveau omtrent consistentie en
schaduwwerking vooruit van toetsvormen).
Dat heeft geleid tot:
• Drie interviews met ondersteunings-

instellingen;
• Zeven interviews met de exameninstellin-

gen;
• Acht interviews op onderwijsinstellingen

(centraal niveau) in alle sectoren en ver-
schillende opleidingen binnen sectoren;

• Zestien interviews op dezelfde onderwijs-
instellingen (maar dan op opleidingsni-
veau en docentniveau).

In dit artikel willen we aan de hand van twee
illustraties laten zien op welke wijze de kwa-
liteit van het aanbod in de BVE wordt gere-
aliseerd. Voor een gedetailleerde beschrijving
verwijzen we naar het onderzoeksrapport
(Nieuwenhuis, e.a., 2001). 

3.1 Examinering en toetsing
In de WEB worden op het terrein van exami-
nering en toetsing met name eisen gesteld die
de kwaliteit moeten waarborgen van de exa-
mens en toetsen. Daarbij is een belangrijke
rol weggelegd voor de onderwijsinstellingen;
zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de examens. Daarnaast heeft de WEB,
naast de Onderwijsinspectie, een aantal ande-
re voorzieningen in het leven geroepen. Deze
dienen onder andere de kwaliteit van de 
examens te waarborgen. Dit zijn achtereen-
volgens het kwaliteitszorgverslag, de Onder-
wijs- en Examenregelingen (afgekort de
OER) en de externe legitimering. Dit laatste
houdt in dat onderwijsinstellingen verplicht
zijn om tenminste 51% van de deelkwalifica-
ties van een opleiding extern te laten beoor-
delen op de afstemming met de eindtermen in
de kwalificatiestructuur. Instellingen die
hiertoe zijn gemachtigd zijn exameninstellin-
gen. Dat kunnen ook de landelijke organen
beroepsonderwijs (LOB’s) zijn. Zij dienen er

op toe te zien dat de inhoud en het niveau van
de examens zijn afgestemd op de eindtermen. 

Rond de examinering kan een aantal kriti-
sche noten geplaatst worden bij de wetgeving
zelf. Allereerst wordt in de wet geen duide-
lijk onderscheid gemaakt tussen toetsing en
examinering. Zij staat toe dat een examen
kan bestaan uit een optelsom van toetsen
(WEB, artikel 7.4.2 lid 3). De vraag is of een
optelsom van toetsen hetzelfde is als een exa-
men. Vaak worden bij toetsing namelijk de
leervorderingen gemeten, terwijl het examen
vaststelt in hoeverre voldaan is aan landelijke
standaarden.

Een tweede aantekening betreft de mate
waarin de WEB ruimte geeft voor invoering
van Erkenning van eerder Verworven Com-
petenties (EVC). Kenmerkend voor EVC is
dat via een ‘assessment’-procedure vastge-
steld wordt in hoeverre iemand over een
competentie beschikt, ongeacht de wijze
waarop hij of zij deze heeft verworven. 
Klarus e.a. (Klarus, 2000) hebben gekeken in
hoeverre de WEB mogelijkheden biedt voor
EVC. Zij komen tot de conclusie dat er een
aantal belemmeringen is. Een eerste belem-
mering is de sterke koppeling tussen eind-
termen, leerweg en studiebelasting. Dit 
ontneemt het zicht op de leerwegonafhanke-
lijkheid van zowel de kwalificatiestructuur
als de kwalificatiebeoordeling. Een tweede
belemmering is de wijze waarop eindtermen
veelal zijn vertaald. Deze zouden nog onvol-
doende rekening houden met nieuwe inzich-
ten in leren en vaardigheden en daarmee ‘as-
sessments’ en EVC in de weg staan. Tot slot
richt de WEB zich te sterk op het beoordelen
van praktijkervaring. In plaats daarvan zou
het zich veel meer moeten richten op aan-
toonbare praktijkervaring.

Het institutioneel bouwwerk rond externe
legitimering is veel complexer geworden dan
de bedoeling van de wetgever is geweest. In
de wet staat enkel dat het bevoegd gezag van
de scholen ervoor zorg moet dragen dat de
aangewezen eindtermen extern worden gele-
gitimeerd. Door veel exameninstellingen is
dit ingevuld met toetsconstructie en het zelf
afnemen van examens, hoewel men in de toe-
komst meer opteert voor een procesbenade-
ring van legitimering. De koppelverkoop van
ontwikkeling en legitimering wekt in veel ge-
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vallen irritatie bij de onderwijsinstellingen.
Er zou een scheiding moeten komen tussen
legitimering enerzijds en examenontwikke-
ling en -afname anderzijds. 

Sociale partners zijn bezorgd over de
kwaliteit van de examinering en in de actuele
situatie is dat ook terecht. De professionali-
teit op de scholen met betrekking tot toets-
ontwikkeling en examinering is in veel ge-
vallen niet op orde. Scholen zijn echter op
weg om de kwaliteit op peil te brengen. Res-
tauratieve acties in de vorm van scherpere re-
gelgeving en landelijke examinering werken
waarschijnlijk contraproductief. Het onder-
steunen en uitdagen van scholen om tempo te
maken met kwaliteitsontwikkeling lijkt een
verstandiger strategie.

Marktwerking rond externe legitimering
werkt slecht. Voor meer geld krijgen de scho-
len meer (en betere?) kritiek op de kwaliteit
van hun examens. Externe legitimering is van
te groot publiek belang om dit type mecha-
nismen de vrije hand te laten. Het lijkt aan te
bevelen om de externe legitimering weer pu-
bliek te organiseren.

De invoering van de WEB, en de daarmee
gepaard gaande activiteiten van de inspectie,
de exameninstellingen en de interne kwali-
teitszorg worden door alle scholen toege-
juicht. Het heeft ervoor gezorgd dat de kwa-
liteit van examinering en toetsing hoog op de
prioriteitenlijst van scholen is komen te
staan. Echter, ondanks inspanningen van
scholen is nog niet de gewenste kwaliteit
overal bereikt. Ook doen zich tussen scholen
en binnen scholen nog vaak ongewenste,
grote kwaliteitsverschillen voor; de sector is
“onderweg”.

3.2 De beroepspraktijkvorming
De kwaliteit van praktijkleren wordt op drie
momenten bepaald: het voortraject, het leer-
proces en de toetsing en afsluiting. In het
voortraject speelt het landelijke orgaan een
belangrijke rol, zij gaat op zoek naar bedrij-
ven die in aanmerking komen als leerbedrij-
ven. Scholen wijken doorgaans niet af van de
lijst met geaccrediteerde leerbedrijven. 

Uit de interviews blijkt dat scholen nau-
welijks problemen ondervinden met het
plaatsen van deelnemers in leerbedrijven. Dit
geldt zowel voor de BOL als voor de BBL-

variant. Dat er voldoende leerbedrijven zijn
hangt samen met de hoogconjunctuur; veel
bedrijven kunnen nu extra handen gebruiken.
Hierin schuilt ook een gevaar, namelijk dat
het opleiden naar de achtergrond verdwijnt.
Om deelnemers hiervoor te behoeden, wordt
er aan het begin van de BPV-periode een
overeenkomst afgesloten waarin het leerbe-
drijf de verplichting van de kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming op zich neemt. In de
praktijk blijkt deze praktijkovereenkomst
nogal eens vertraging op te leveren, omdat
scholen afhankelijk zijn van de snelheid
waarmee bedrijven en landelijke organen hun
handtekening onder dit document zetten. Bo-
vendien garandeert de overeenkomst niet al-
tijd de beoogde kwaliteit. Dit blijkt uit de
wisselende ervaringen die ROC’s en AOC’s
hebben met beroepspraktijkplaatsen. De
kwaliteit van het leren op de werkplek wordt
door scholen doorgaans overgelaten aan de
praktijkbegeleider op de werkplek (evenals
vóór de WEB). Deze begeleidt de student in
zijn dagelijkse werkzaamheden op het be-
drijf. Vanuit de opleiding vinden er voort-
gangsgesprekken plaats tussen de deelnemer,
praktijkbegeleider en de BPV-docent. Verder
moeten deelnemers soms opdrachten of taken
uitvoeren op het leerbedrijf, die vervolgens
op de opleiding worden besproken. 

Naast het leren op de werkplek, ligt ook
de beoordeling van de BPV in veel gevallen
in handen van de praktijkbegeleider. Hij of
zij bepaalt het cijfer voor de BPV. Hiervoor
zijn vaak nog geen standaarden ontwikkeld
waardoor de beoordeling subjectief is. Dat
kan tot situaties leiden waarin deelnemers,
die qua niveau vergelijkbaar zijn, door leer-
bedrijven uiteenlopend beoordeeld worden.
In theorie zou de school hiertegen bezwaar
kunnen maken, echter de praktijk wijst uit
dat scholen doorgaans het advies van bedrij-
ven overnemen.

De beroepspraktijkvorming lijkt bij een
groot aantal scholen een steeds belangrijkere
rol te spelen, omdat zij handelingsgerichte
eindtermen die voorheen nog op school 
werden getoetst, nu steeds meer in de be-
roepspraktijk neerleggen. Dit betekent dat de
afsluiting van de BPV ook belangrijker
wordt. Een aantal scholen heeft hier gerichte
acties opgezet door bijvoorbeeld cursussen
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aan praktijkbegeleiders te geven over toet-
sing en examinering (wanneer landelijke 
organen dit niet hebben gedaan) of door
praktijkexamens te ontwikkelen die praktijk-
begeleiders in de praktijk kunnen afnemen.
Andere scholen zijn daarentegen nog niet
zover, maar willen zich hier de komende tijd
meer op gaan toeleggen. Echter, de toetsing
van de BPV is nog niet zo eenvoudig. Scho-
len zien in dat een afvinklijst niet meer kan,
maar wat dan? Wanneer heeft een deelnemer
een eindterm gehaald? Met deze vragen wor-
stelen scholen.

De kwaliteit van de beroepspraktijkvor-
ming blijft een punt van zorg: hoewel er mo-
menteel voldoende leerplaatsen voorhanden
zijn, wordt de kwaliteit van het leren op de
werkplek overgelaten aan het praktijkbedrijf.
Ook de beoordeling van het praktijkleren
wordt uitbesteed. Dit is verontrustend, omdat
anderzijds de tendens kan worden waargeno-
men steeds meer leeractiviteiten in de vorm
van BPV te organiseren.

3.3 Algemene observaties
Centraal in deelonderzoek 3 stond de vraag
in hoeverre de WEB en haar instrumenten
kwaliteitsverhogend gedrag uitlokt bij de
BVE-instellingen (en hun relatie met praktijk-
leerbedrijven). De WEB heeft de autonomie
van de scholen duidelijk vergroot. Op de
meeste scholen heeft het geleid tot een de-
centralisatiebeleid; het onderwijskundig be-
leid wordt ontworpen op het niveau van de
units. Zij zijn in eerste instantie verantwoor-
delijk voor de inrichting van het primaire
proces.

De werking van het integraal instellings-
toezicht (IIT) vanuit de inspectie is ambiva-
lent. Enerzijds dwingt zij scholen om na te
denken over kwaliteit (wat positief is en zo
ook door iedereen wordt ervaren), anderzijds
zijn de procedures waaraan scholen moeten
voldoen bij het IIT omstreden, omdat zij de
vrijheid van inrichting van scholen inperken.

Al met al kan worden geconstateerd dat
de instellingen veel inspanning verrichten ten
aanzien van de kwaliteitsverbetering, maar
dat een integrale visie op onderwijs en leer-
processen nog ontbreekt binnen de meeste
instellingen. Hierdoor is er binnen de instel-
lingen nog geen eenduidigheid over (de kwa-

liteit van) de opleidingen. De visie van het
management is nog niet gedeeld met de units
en de docenten. Dat betekent ook dat het
debat met de praktijkleerplaatsen niet over
het gewenste leerproces gaat. Hierdoor staat
de consistentie van te realiseren leerproces-
sen onder druk.

De instrumenten en organisaties in de in-
stitutionele schil rond de BVE worden door
de onderwijsinstellingen over het algemeen
positief beoordeeld. De beoogde autonomie
in de WEB wordt door de scholen ook als zo-
danig ervaren, en de instrumenten uit de
WEB, zoals de kwalificatiestructuur, de visi-
taties van de inspectie en de externe legitime-
ring dragen daaraan in de ogen van de instel-
lingen substantieel bij. De achterkant van de
medaille is de ervaren administratieve druk
en doorgeslagen juridisering van het instru-
mentarium. Flexibilisering en responsiviteit
van het onderwijs komen hierdoor in gevaar.
Bij de definitieve inrichting van de BVE 
zouden dergelijke “weeffouten” in de regel-
geving moeten worden versoepeld.

4 Van voorschrift naar autonomie
en verantwoording

4.1 Conclusies ten aanzien van 
attractiviteit en consistentie
De invoering van de WEB, en de daarmee ge-
paard gaande activiteiten van de inspectie, de
exameninstellingen en de interne kwaliteits-
zorg worden door alle scholen toegejuicht.
Scholen zijn ‘en masse’ aan het werk om
kwaliteitsbevorderende maatregelen door te
voeren. Het is aan te bevelen om de ontwik-
kelcapaciteit van scholen in deze te vergro-
ten: uitdagen en ondersteunen in plaats van
aanscherpen van de regelgeving. Het IIT van
de inspectie werkt hierin voorbeeldmatig; 
stimulerend toezicht is daarbij een goede 
typering 

Er zou regelgeving ontworpen moeten
worden waarin een transparant systeem voor
kwaliteitstoezicht kan ontstaan. Externe legi-
timering en instellingstoezicht kunnen in een
systeem worden ondergebracht, gezien de 
ervaringen in het hbo. Hier is men een accre-
diteringsysteem aan het ontwerpen op oplei-
dingsniveau (zie Prins, 2000; HBO-journaal,
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2000), gebaseerd op een model van interne
en externe consistentie, waarin opleidingen
op hoofdelementen (eindtermen, leerproces,
leermiddelen, organisatie, praktijk en exami-
nering) worden doorgelicht volgens een vast
te ontwerpen normeringssystematiek. Deze
systematiek kan als voorbeeld voor de BVE-
sector worden gehanteerd. Dat zou beteke-
nen, dat externe legitimering als aparte 
regelgeving uit de WEB kan verdwijnen.
Exameninstellingen kunnen als dienstverle-
nende instellingen de scholen ondersteunen
bij het realiseren van kwaliteit van examine-
ring en toetsing. In de ontwikkelingsfase van
een dergelijke systematiek kan het huidige
integrale instellingstoezicht worden uitge-
breid met de kwaliteitszorg voor de examine-
ring, waardoor een meer transparante struc-
tuur ontstaat.

Wat betreft de interne consistentie conclu-
deren we dat scholen veel ruimte en moge-
lijkheden hebben voor eigen invulling van
het primaire proces. Dit houdt in dat scholen
zelf hun onderwijsvisie kunnen formuleren
en daarop hun didactisch profiel kunnen af-
stemmen. In de praktijk blijkt dat scholen
moeite ondervinden met het vertalen van het
didactisch profiel naar een consistent leerpro-
ces waarin theorie, praktijk en toetsing op el-
kaar zijn afgestemd. Problemen blijken zich
vooral voor te doen op het gebied van toet-
sing. Scholen zijn zich in de loop van de tijd
meer gaan toeleggen op professionalisering
van toetsing onder andere als gevolg van de
externe legitimering - in die zin is er sprake
van een kwaliteitssprong -, maar tegelijker-
tijd zien we dat scholen op dit punt tegen de
WEB aanlopen. 

Ten eerste schrijft de wet voor dat een on-
derdeel (eindterm) slechts eenmaal geëxami-
neerd mag worden. Dit bemoeilijkt het afne-
men van diagnostische toetsen. En juist deze
vorm van toetsen levert voor de leerling een
stimulans om bezig te blijven en het verleent
de docent inzicht in de stand van zaken van
het leerproces. Ten tweede: de 51%-regeling
“belemmert” de scholen bij het gebruik van
integratieve toetsen omdat elke toets verant-
woord moet worden; hiervoor wordt als
enige oplossing gezien om 100% te laten le-
gitimeren.

Verder is te zien dat de theorie en prak-

tijkvorming in de praktijk nog gescheiden
trajecten zijn, maar dat scholen - veelal op
beleidsniveau - bezig zijn om hier verande-
ring in te brengen. Men realiseert zich dat
goede contacten met leerbedrijven essentieel
zijn, evenals een betrouwbare beoordeling
van de beroepspraktijk. Hiertoe wordt het
contact met de leerbedrijven geïntensiveerd.
Kwaliteit en kwantiteit van leerplaatsen laat
in veel gevallen nog te wensen over; de ac-
creditering door de LOB’s heeft hierin (nog)
geen verbetering gebracht.

Ten tweede is gekeken naar externe con-
sistentie, dat wil zeggen de mate waarin het
onderwijsaanbod is afgestemd op de wensen
van de arbeidsmarkt. De externe legitimering
heeft ertoe geleid dat scholen zich bewuster
zijn van wat volgens de kwalificatiestructuur
moet worden aangeboden en wat niet. Door
de formulering van de kwalificatiestructuur
is er vaak veel ruimte voor eigen invulling.
Aan de andere kant leidt deze ruime formule-
ring ertoe dat op het gebied van toetsing het
niet eenduidig is wanneer een eindterm al
dan niet behaald is. Het is echter de vraag of
deze spanning als contraproductief geduid
moet worden. Zolang de exameninstellingen
en de inspectie vasthouden aan stringente re-
gelgeving die gedetailleerde inhouden van
toetsen voorschrijven, zullen scholen blijven
hangen aan een gedetailleerde uitwerking
van de eindtermen. De eindtermen worden
dan als voorschrift beschouwd voor zowel
toetsing als de invulling van het onderwijs-
leerproces. In dit geval staat die regelgeving
een vrije vormgeving van het onderwijsleer-
proces in de weg. Het kan ook zijn dat scho-
len de mogelijkheid tot een eigen invulling
van het onderwijsleerproces wel prettig vin-
den, maar niet over de visie en competentie
beschikken om dit uit te werken en daarom
houvast zoeken in duidelijke eindtermen.

Het kunnen omgaan met deze geschetste
spanning is afhankelijk van het beleidsvoe-
rend vermogen van de school en de profes-
sionaliteit van de docenten. Wanneer dit bij
scholen ontwikkeld is, kan de kwalificatie-
structuur eerder worden opgevat als naviga-
tiesysteem. Dan kunnen scholen aan de hand
van de kwalificatiestructuur zelf het onder-
wijsleerproces vormgeven.

Als laatste onderwerp is gekeken naar at-
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tractiviteit. Daarbij is attractiviteit opgevat
als de mate waarin de BVE er in slaagt om
jongeren en volwassenen te motiveren voor
en voor te bereiden op een leven lang leren en
om keuzes te stimuleren in de richting van
maatschappelijk en economische wenselijke
beroepsdomeinen. De veronderstelling in dit
onderzoek luidt dat, wanneer een school in
staat is het leerproces consistent vorm te
geven, er sprake is van attractief onderwijs.
Omdat deze veronderstelling niet direct ge-
toetst kon worden, is aan de respondenten 
gevraagd een indruk te geven van de attracti-
viteit. Hieruit blijkt dat het onderwijs attrac-
tiever is geworden voor deelnemers. Attrac-
tiever omdat het onderwijs meer aansluit bij
de wensen van de leerling (bijvoorbeeld meer
handelingsgericht) en omdat de examendruk
is verminderd door gespreide toetsing. De
veranderingen in het onderwijs hebben in een
aantal gevallen de attractiviteit verminderd:
de administratieve rompslomp en de ‘mis-
match’ die zich soms voordoet tussen vraag
van de leerling en aanbod (de kwalificatie-
structuur). 

Of het onderwijs uiteindelijk attractiever
is geworden voor de docent, is persoonsge-
bonden. Waar de ene docent tal van nieuwe
mogelijkheden ziet, ziet de andere docent de
WEB vooral als een administratieve last.

4.2 Uitleiding: ontwerpen van uitda-
gend onderwijsbeleid1

De onderwijsinspectie heeft begin 2001 ge-
rapporteerd dat de kwaliteit van het onder-
wijs in het mbo onder de maat is (Inspectie,
2001). De inspectie is van oordeel dat de
ROC’s nog niet in staat zijn om kwaliteit te
organiseren. In de media is dit bericht aange-
dikt, omdat de minister van OCenW in die-
zelfde periode zijn beleidsvoornemens be-
kend heeft gemaakt om de autonomie van
scholen verder te vergroten. De wettelijke
verplichting om eind 2001 een eerste evalu-
atie van de WEB aan de Tweede Kamer aan
te bieden en zonodig herstelwerkzaamheden
aan de wet te verrichten, maakt deze para-
doxale situatie nog pikanter. In BVE-land
worden momenteel de stellingen betrokken
om in het politieke spel rond de evaluatie van
de WEB zoveel mogelijk institutionele winst
te behalen. Een voorbeeld van dit politieke

gevecht is het debat rond de kwaliteit van de
examens in het mbo. Al eerder heeft de On-
derwijsinspectie hierover kritische geluiden
laten horen (zie bijvoorbeeld het Onderwijs-
verslag over 2000). De sociale partners heb-
ben deze berichten aangegrepen om legitime-
ring van de examens onder hun eigen beheer
te krijgen. Via de landelijke organen beroeps-
onderwijs willen zij de ROC’s voorschrijven
hoe te examineren, omdat anders het civiel
effect van de diploma’s in gevaar zou komen
(zie bijv. VNO-NCW, 2000).

Het is de vraag of meer regels en voor-
schriften vanuit het wettelijk en institutioneel
kader zullen leiden tot kwaliteitsverbetering
en attractiever beroepsonderwijs op operatio-
neel niveau. Meer regelgeving leidt tot grote-
re verstarring en minder bewegingsvrijheid
op organisatieniveau, waardoor de ROC’s
minder kans krijgen om de professionele uit-
daging van attractief onderwijs waar te
maken. Een grotere regeldichtheid leidt niet
automatisch tot beter onderwijs in school en
bedrijf; de kans is groot dat de professionele
uitdaging voor docenten en scholen verder
afneemt, waardoor de uitstroom uit het le-
raarsvak wordt versterkt.

Het onderwijsbeleid wordt gekenmerkt
door een grote regeldichtheid. Dit heeft de
scheidend inspecteur-generaal doen verzuch-
ten, dat het de scholen zo ongeveer verboden
is om na te denken (Mertens, 2001). De grote
regeldichtheid is een van de meest wezenlij-
ke aanvallen op de professionaliteit van do-
centen en schoolleiders: doelstellingen, les-
roosters, exameneisen en schooltijden
worden ‘ex ante’ vastgesteld; de scholen hoe-
ven “alleen nog maar” uit te voeren, met het
beoogd resultaat als automatisch gevolg.

In het beroepsonderwijs is de regeldicht-
heid hoger dan elders in het systeem, omdat
niet alleen de politiek en het ministerie zijn
wensen heeft, maar ook de bedrijfstakken en
de vakbonden. Dit heeft geleid tot een gede-
tailleerde kwalificatiestructuur, met anno
2001 circa 700 opleidingsvarianten, waar-
voor de ROC’s opleidings- en examenrege-
lingen moeten uitwerken en waarvoor ze met
hun studenten onderwijsovereenkomsten af
moeten sluiten. Wijzigingen in geformuleer-
de kwalificaties, of keuzewijzingen bij de
deelnemers leiden bij het huidige regelregi-
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me tot gewijzigde regelingen en contracten:
dit resulteert in een bureaucratisch mon-
strum, waarbinnen de bewegingsvrijheid van
docenten, leerbedrijven en deelnemers tot nul
is gereduceerd (zie ook De Heer, 1999).

Deze ‘ex ante’ regelgeving is ontstaan met
het oogmerk de landelijke ruilwaarde van ver-
worven kwalificaties te garanderen. Het be-
leidsparadigma dat ten grondslag ligt aan deze
redenering is het vertrouwen in het voorspel-
lingsmodel: de kwalitatieve vraag op de ar-
beidsmarkt over een periode van 5 tot 10 jaar
is goed te voorspellen. Die zekerheid wordt
echter steeds meer ondergraven. Hiervoor wil-
len we een aantal argumenten aandragen:
• De dynamiek in kwalificatie-eisen: de

economie verandert dusdanig snel, dat de
inhoud van functies sneller verandert dan
het poldermodel voor het vaststellen van
kwalificatiestructuren kan bijhouden;
scholen moeten de ruimte hebben voor
eigen flexibiliteit en aanpassing.

• Het leren voor een beroep vindt voor een
belangrijk deel plaats in het bedrijfsleven.
Leren op de werkplek is nog steeds een
belangrijke manier om in te groeien in een
beroepsgroep en om de fijne kneepjes van
een vak te leren. Leren op de werkplek is
afhankelijk van de aanwezige werkzaam-
heden en kan maar zeer gedeeltelijk wor-
den geprogrammeerd. Dit brengt dus een
grote mate van onzekerheid met zich mee.
School en bedrijf moeten de ruimte heb-
ben om hier creatief mee om te gaan.

• De ruilwaarde van een diploma neemt
snel af na het behalen ervan: het is een
startbewijs voor deelname aan de arbeids-
markt. Al snel tijdens de loopbaan wordt
werkervaring belangrijker dan het behaal-
de diploma. EVC-technieken zijn erop 
gericht om “informeel verworven kwalifi-
caties” te kunnen verzilveren op de ar-
beidsmarkt (zie Klarus, 2000).

• Leerlingen vanuit de eerste fase voortge-
zet onderwijs hebben nog geen sterk ont-
wikkelde beroepskeuze. Zij weten grof-
weg in welk economisch of sociaal veld
zij werkzaam willen zijn, maar hebben
ruimte nodig om keuzen bij te stellen of
zelfs radicaal te wijzigen. Een fijnmazig
onderwijsaanbod met een bijpassende in-
snoerende regelgeving maakt dat groten-

deels onmogelijk, waardoor niet-efficiën-
te leertrajecten of zelfs voortijdig school-
verlaten het resultaat kunnen zijn.

• De nadruk op ruilwaarde ontneemt het
zicht op de gebruikswaarde van kwalifica-
ties: wat kun je ermee op de werkvloer?
Gebruikswaarde van kwalificaties wordt
verkregen via leerprocessen waarin naast
instructie ook allerlei vormen van partici-
patie zijn georganiseerd. Ook hiervoor is
flexibiliteit en ruimte voor creativiteit
nodig op lokaal en binnenschools niveau.

Attractief beroepsonderwijs kan dus maar
zeer ten dele worden georganiseerd via regel-
geving vooraf. De kwaliteit van leerproces-
sen is afhankelijk van het vakmanschap van
docenten en praktijkbegeleiders en van de
ruimte die zij krijgen om met de deelnemers
een leergemeenschap te vormen, leidend tot
allerlei vormen van praktische leerprocessen,
waarin kennis en vaardigheden kunnen wor-
den gebruikt in betekenisvolle contexten,
zowel in school als op de werkvloer van het
praktijkbedrijf. 

Als de minister van OCenW het serieus
meent met de kwaliteitsverhoging in het
mbo, dan zal hij dat moeten doen via vergro-
ting van de autonomie van scholen en docen-
ten, hoe paradoxaal dat ook lijkt in het licht
van de terechte alarmering door de inspectie.
Dit vergt een onderwijssysteem dat scholen
de ruimte biedt om leerprocessen in te richten
en dat leerlingen de ruimte biedt om “er wat
van te maken”. Een dergelijk systeem vraagt
vertrouwen in de scholen en de docenten, en
een systematiek die vooral is gebaseerd is op
verantwoording achteraf.

De belangrijkste ingrediënten van uitdagend
onderwijsbeleid zijn globale inhoudelijke
voorschriften en een continue dialoog tussen
uitvoerders en andere ‘stakeholders’. De
doelstelling van de BVE blijft, dat bij zeer
veranderlijke inhoudelijke eisen, iedereen
naar vermogen en behoefte kan leren voor
een eerste baan of voor vervolgstudie. Het
onderwijsbeleid moet de professionals in de
BVE faciliteren en niet degenen die op af-
stand de professionals willen voorschrijven.
In plaats van ‘ex ante’ voorschriften zou het
beleid gericht moeten zijn op het stimuleren
van de kennisuitwisseling onder professio-
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nals en belanghebbenden: een open dialoog
over slagen en falen van docenten in ROC’s.
Open dialoog door en voor docenten samen
met de bedrijven in de regio, niet om af te re-
kenen maar om te leren. Natuurlijk moet die
dialoog ook toegankelijk zijn voor degenen
die belang hebben bij goed mbo. Het zou
goed zijn als de inspectie zou rapporteren
over de kwaliteit van deze dialoog en de bij-
drage van de sociale partners aan de kwaliteit
van de BVE.

Noten

1 Deze paragraaf is oorspronkelijk geschreven

door Geerligs en Nieuwenhuis als een interne

notitie voor Stoas Onderzoek onder de titel “De

valkuil voor Hermans”.
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Abstract

Between regulation and autonomy; 
organizing attractive vocational 
education and training

The Dutch law on VET (“WEB”, acting since 1996)

has been evaluated in 2000. In this article a study is

presented on the impact of this law on the quality of

the delivery and assessment of VET. As main evalu-

ation criterion in this study, attractiveness of VET is

chosen. Delivering attractive VET is supposed to 

motivate and qualify students for life long learning for

work and employability.

There is no direct relation between legislation

and teaching-learning arrangements in school and

enterprise: institutional and organizational processes

interfere. In this article two cases illustrate this com-

plex relation in VET: 1) the organisation of assess-

ment procedures and 2) the design of work based

learning.

It is concluded that the quality of Dutch VET is

mediocre but steadily increasing. Schools invest

much effort in quality improvement. More regulation

by law will turn out to be contraproductive: (over-)

regulation will demotivate schools and professionals.

Challenging educational policy should consist of regu-

lation at large, with an emphasis on accountability ex

post, combined with a continuous debate between

educational professionals and political and institu-

tional stakeholders.
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